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‘Verzet in Gouda in de Tweede Wereldoorlog’
Lezing maandag 5 maart 2018 door Hans Suijs
Hans Suijs behandelt in
zijn lezing op 5 maart de
ontwikkeling van het
verzet in en om Gouda.
Gouda was niet zomaar
een stad met een
verzetsorganisatie. Het
was in het laatste jaar
van de oorlog districtshoofdstad van de
Binnenlandse Strijdkrachten. In de lezing
wordt een vergelijking
gemaakt tussen de
landelijke groei van het
verzet en de typische
Goudse groei van verzetsactiviteiten. Aangegeven zal worden hoe moeilijk het is om details van
verzetsactiviteiten te achterhalen. Verzetsmensen waren niet alleen tijdens de oorlog zwijgzaam;
ze bleven het vaak ook daarna. Hans gaat concreet in op een aantal verzetsmensen. Duidelijk wordt
dat er in kringen van het verzet meer oorlogsslachtoffers zijn gevallen dan de zeven namen die
vermeld staan op de plaquette aan de muur van het stadhuis (foto). Ook zijn er verhalen van
overleving, bijvoorbeeld over een jonge vrouw die hulp geeft aan haar Joodse vriendin die moet
onderduiken. Het leidt tot een gedwongen gang langs de kampen Vught, Ravensbrück en
Reichenbach, maar ze komt terug.
Hans Suijs (*1943 Vlijmen) is de oudste zoon van een verzetsman, die de
oorlog niet overleeft. Na een loopbaan in de ICT-wereld gaat Hans in 2001
met pensioen. Hij krijgt meer ruimte voor zijn passies: geschiedenis en
water. Het onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog neemt een speciale
plaats in. Als bestuurslid van Die Goude is hij een van de oprichters van
het Gouds Watergilde, waarvan hij voorzitter is. Hans Suijs staat ook aan
de wieg van de Goudologie II-cursus over de Tweede Wereldoorlog. Over
de zoektocht naar de echte moeder (en vervolgens de vader) van een
‘bevrijdingskind’ schrijft hij in 2014 het boek Weggemoffeld. Op dit
moment werkt hij aan de geschiedenis van 652 vrouwen die op de dag na
‘Dolle Dinsdag’ van Vught naar Ravensbrück werden getransporteerd.
De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.
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‘Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens WO I’
Lezing maandag 19 februari 2018 door Frans Vandenhende
In Nieuwsbrief 93 hebben wij de volledige aankondiging reeds
opgenomen, omdat u anders wellicht niet op tijd zou kennis
nemen van deze extra lezing. ‘In het spoor van Emiel De
Bruyne’ is de ondertitel van de lezing die Frans Vandenhende
geeft. Hij volgt deze onderwijzer uit Kruibeke die na de val
van Antwerpen in 1914 met zijn gezin vlucht naar Nederland.
In Gouda wordt Emiel De Bruyne aangesteld als onderwijzer
in het Vluchtoord aan de Graaf Florisweg. Het gezin De
Bruyne-De Volder woont zelf in de binnenstad van Gouda, om
precies te zijn aan de Groeneweg 73 en in de Keizerstraat 73.
Op Vest 22 woont later de broer van zijn vrouw, Stanislas De
Volder. Enerzijds volgt Frans Vandenhende de vlucht naar
Nederland en de persoonlijke gebeurtenissen in Gouda.
Anderzijds schetst hij de positie van Belgische vluchtelingen
in Nederland, maar ook de situatie in Gouda in die tijd.
De Nederlandse première van de lezing heeft – als u dit leest
- op donderdag 15 februari plaatsgevonden. Dan vindt in de
Belgische ambassade in Den Haag de boekpresentatie plaats, op uitnodiging van ambassadeur Chris
Hoornaert.
Frans Vandenhende (*1954) is stichter en voorzitter van Heemkundige Kring Bouveloo, zeg maar de
historische vereniging van Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen. Hij heeft diverse publicaties over
monumenten op zijn naam, maar ook het boek Geitenmannen, verenigt u over het ontstaan in
Vlaanderen van geitensyndicaten, geitenverzekeringen en geitenbonden.
De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.

Project toponiemen Gouda
Het kadaster in Apeldoorn heeft
aan Die Goude gevraagd om voor
het grondgebied van Gouda de
zgn. toponiemen te controleren
en aan te vullen die vermeld
staan in de Basisregistratie
Topografie. Iris Delwel van de
afdeling Geo-Informatie heeft
een kaart van Gouda gestuurd
met daarop de (ontbrekende)
namen van zo’n 50 wateren,
gebouwen en gebieden. De
digitale kaart staat als PDF op
onze website www.diegoude.nl
en kan worden gedownload door
op het kaartje te klikken, dat
erbij staat. Deze kaart kunt u
zodanig vergroten dat u de
teksten goed kunt lezen. Het kadaster vraagt met name om de aanduidingen in ‘rood’ te vervangen
door de correcte toponiem, de naam van het betreffende water, pand of gebied.
Wilt u meezoeken? Graag uw reactie naar info@diegoude.nl onder vermelding van ‘toponiemen’. Wij
hebben Arie Dullaart bereid gevonden om de reacties te verzamelen en de rapportage uiterlijk op
11 mei 2018 naar het kadaster te sturen.
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Oproep voor de ‘Stadhuysdienst Die Goude’

Eén van de vele activiteiten van Die Goude is het verzorgen van de openstelling op zaterdag van het
Oude Stadhuys van Gouda op de Markt. Niet alle zaterdagen, want soms is het Oude Stadhuys voor
andere activiteiten in gebruik.
De Stadhuysdienst kan aanvulling gebruiken, want helaas moeten soms mensen afhaken.
Wat houdt het werk in? In twee ploegen van elk twee vrijwilligers verwelkomen wij de bezoekers
van het vroegere stadhuis. Tot de taken behoren het verkopen van toegangskaartjes en het
uitreiken van schriftelijke informatie. Vrijwilligers die voldoende kennis van het Stadhuys hebben,
kunnen ook zelf informatie verstrekken of een korte rondleiding geven (als het niet te druk is). Die
Goude heeft in de hal voor de Trouwzaal, het zogenaamde Bovenplein, een tafel ingericht waarop
nagenoeg al haar publicaties zijn uitgestald. Deze publicaties zijn vanzelfsprekend te koop. Als lid
van Die Goude krijgt u korting bij aankoop van deze eigen publicaties.
We kennen een zomerrooster en een winterrooster. Van april tot en met september is het Stadhuys
geopend van 11.00 tot 16.00 uur; in de maanden oktober tot en met maart een uur minder, van
11.00 tot 15.00 uur. De wisseling van de wacht vindt steeds halverwege de openstelling plaats, dus
‘s zomers om 13.30 uur en ’s winters om 13.00 uur. Bezoekers betalen een toegangsprijs van € 2,50,
waarvan een deel in de kas van Die Goude vloeit. Kinderen tot ongeveer 13 jaar en leden van Die
Goude hebben gratis toegang. Bezoekers zijn meest “dagjesmensen” en toeristen uit alle
windstreken. Voor de bezoekers, die bijna alle ruimtes kunnen bezichtigen, is een beknopte
toelichting van de bezienswaardigheden beschikbaar. Deze informatie is er in het Nederlands,
Engels, Frans, Duits en Spaans.
Zoals gezegd, de Stadhuysdienst komt niet alle zaterdagen van het jaar in actie, want TeKa-holding,
de exploitant, verhuurt het pand ook op zaterdag voor huwelijksvoltrekkingen en andere
evenementen. Dan is het Oude Stadhuys dicht voor het publiek.
Momenteel bestaat de vrijwilligersgroep uit 24 personen. Een vrijwilliger heeft 3 à 4 maal ‘dienst’
per halfjaar. In 2017 heeft de Stadhuysdienst 27 keer de openstelling verzorgd.
Wilt u meer weten over deze leuke, gezellige, activiteit van Die Goude, neem dan contact op met
Gerrit Stam, coördinator van de Stadhuysdiensten. U kunt natuurlijk ook op een zaterdag
binnenlopen, wanneer wij dienst hebben. U ziet dan het bord op het bordes staan. U kunt direct
met de praktijk kennis maken en uw vragen aan de vrijwilligers stellen. (zie foto).
Het telefoonnummer van Gerrit Stam is 0182-518508, e-mail gerrit.etty.stam@hetnet.nl.
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Jan Wier, ketterse arts voor heksen (1515-1588)
Lezing door Vera Hoorens op 29 januari 2018 (verslag)
De naam Jan Wier riep niet meteen gevoelens van herkenning
op en de faam van Vera Hoorens had de meeste Gouwenaren
nog niet bereikt. Sinds maandagavond 29 januari ligt dat voor
de aanwezigen bij de lezing van Die Goude anders. Vera
Hoorens is in Leuven hoogleraar sociale en culturele
psychologie. In 2011 promoveert de geboren West-Vlaamse
voor de tweede keer; nu op een biografie van de Brabander
Wier of Weyer. Jan Wier blijkt een zeer interessant figuur te
zijn die in de 16e eeuw internationaal bekend wordt om zijn
kennis van het fenomeen heksen. Op de golven van die
erkenning en beroemdheid krijgen vervolgens zijn geschriften
over de behandeling van ziekten een vaste plaats in de medische praktijk.
De aandacht van Wier voor de hekserij ontstaat wanneer hij als hofarts in dienst is van hertog
Willem van Kleef en heel Europa doortrekt. In 1563 komt zijn eerste boek uit, De Praestigiis
Daemonum of Bedriegerijen van de Duivel. Het gekke is dat er dan al tientallen jaren geen sprake
meer is van grootscheepse heksenvervolging, maar er wordt – net als tegenwoordig over de Tweede
Wereldoorlog – nog dagelijks over gepraat. Breed is het geloof dat heksen een verlengstuk van de
duivel zijn, die samen een leger van (vooral) vrouwen vormen die de komst van het Koninkrijk Gods
willen voorkomen. Toverij is niet de hoofdbezigheid; ze moeten kandidaten vinden voor het sluiten
van een duivelspact. Regelmatig worden ze opgepept op de heksensabbat. Jan Wier beschrijft het
nauwgezet op basis van empirisch onderzoek om daar vervolgens op medische of juridische gronden
een natuurlijke verklaring of veroordeling voor te geven. Later wordt Wier daardoor ook wel
aangeduid als grondlegger van de psychiatrie. Met de uitgave en heruitgave van zijn werk krijgt
Wier naam in brede kring, bij voor- en tegenstanders van heksenvervolging. Vera Hoorens toont
echter aan dat zijn betekenis van een andere orde is. Eigenlijk gaat het bij Wier om aanklachten
tegen de Rooms-Katholieke kerk en zou hij (achter-)in de rij van Erasmus en Luther plaats moeten
krijgen.
Na de pauze zoomt Vera Hoorens in op de medische kant van het werk van Jan Wier om – als kers op
de taart – terecht te komen bij enkele bekende inwoners van Gouda: stadsarts Boudewijn Ronsse,
schepen Dirk Corneliszoon van Reynegom en priester-theoloog Cornelis Loos. Met stadsarts Ronsse
gaat Wier een steeds feller wordende discussie per brief aan. Ronsse komt met Goudse voorbeelden
van hekserij, die door Wier worden ontkracht,
bijvoorbeeld over de melktoverij van Godela
Kuker. Ook over remedies tegen ziekten zoals
scheurbuik of de Engelse zweetziekte zijn zij
het niet eens. Jan Wier is echter – hoewel hij
veel plagiaat pleegt - een autoriteit. Terwijl
Ronsse al op dat moment tegen scheurbuik
het eten van sinaasappels adviseert, leidt
Wier de mensheid nog vele jaren met
lepelkruid of drekmengsels naar onzinnige
behandeling.
Vera Hoorens sluit de boeiende avond af met
voorbeelden uit het heden, die laten zien dat
heksengeloof en heksenvervolging nog steeds
bestaan. Namens de lezingencommissie moet
Marian Heeringa vaststellen dat er niet veel
tijd meer is voor het stellen van vragen. Haar
dankwoord en de overdracht van de
stroopwafels worden met luid applaus
ondersteund. (GJJ)
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Tidinge 2018 nummer 1 verschenen
De eerste Tidinge van het jaar is verschenen, jaargang
36. Hoofdredacteur Paul van Horssen kondigt in het
redactioneel twee bijzondere en een actueel artikel
aan. Het nummer bevat bijdragen aan de historie van
Gouda van de 18e tot en met de 21e eeuw. Jean-Philippe
van der Zwaluw werpt in ‘Een controversiële
‘Vroedvrouw voor Buyte’’ nieuw licht op Anna van
Hensbeek. Andere onthullingen komen van Erik Kooistra
in ‘Het verdwenen kruithuis’ bij de kazerne. Geldersman
Gert Jan Jansen schrijft over ‘De dichter Staring in
Gouda’. Aansluiting bij de actualiteit biedt het artikel
van Henry Hermsen over honderd jaar politieke partijen
bij de gemeenteraadsverkiezingen, want ook op 21
maart 2018 geldt dat ‘De kiezer heeft gesproken’. De
Tidinge wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een
Gouwe Verhaal. Deze keer heeft Gert Jan Jansen (huis)
schilder Piet Revet geïnterviewd.

Eerste cursus ‘Wonen in een historisch pand’ is vol
In het vorige nummer stond de aankondiging
van de cursus ‘Wonen in een historisch pand’,
ontwikkeld door het Streekarchief MiddenHolland in samenwerking met Die Goude, Golda
en de ODMH. Wij herhalen nog een keer de
cursusdata en dergelijke, maar met de
kanttekening dat het maximale aantal
deelnemers (20) inmiddels bereikt is. Als u
belangstelling heeft, adviseren wij om toch
contact op te nemen. Het kan zijn dat op het
laatste moment iemand moet afzeggen.
Bovendien kunnen wij dan inschatten of het zin
heeft om een tweede cursus te gaan plannen.
Wanneer: vrijdagochtend 9 maart, 16 maart,
23 maart, 6 april, 13 april en 20 april 2018
Tijd: 10.00 - 13.00 uur
Kosten: € 195,-, inclusief koffie en thee en
cursusmap
Aanmelden via info@samh.nl (Streekarchief
Midden-Holland).
De cursus vindt plaats in de Chocoladefabriek in Gouda en op diverse (historische) locaties.
Datum:
Onderwerp:
Docenten:
Ruimtelijke ontwikkeling van stad en huis

Henkjan Sprokholt/Marcel van
Dasselaar

16 maart

Wooncultuur

Bianca van den Berg

23 maart

Bouwsporen, wat vertelt het gebouw

Marilou Remmelts

Bouw– en bewonersonderzoek

Coretta Bakker/Cristel Stolk

13 april

Een historisch huis anno nu, over restauratie
en vergunningen

Martin Netten

20 april

Huizenonderzoek in de praktijk

Diverse docenten

9 maart

6 april
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Excursie naar Lier op zaterdag 26 mei a.s.
Op zaterdag 26 mei organiseren we een
excursie naar het Belgische Lier. Aan de rivier
de Nete ligt Lier, de poort tot de Kempen. De
patroonheilige van de stad, de heilige
Gummarus, die de stad ook gesticht zou
hebben, beschermt de pelgrim tegen elke
vorm van breuken. Of het nu om botbreuken,
gebroken takken of echtbreuken gaat,
Gummarus beschermt daar al eeuwenlang
tegen. In 1496 werd in de Sint-Gummaruskerk
het huwelijk voltrokken tussen Filips de
Schone en Johanna van Castilië. Dit was een
ongezien evenement voor die tijd: een
Spaanse koningin die naar de Lage Landen
kwam om te trouwen.
We vertrekken om 08:30 uur per touringcar vanaf NS-station Gouda, Bloemendaalzijde. In Lier
worden we bij de Zimmertoren ontvangen met koffie en een Liers Vlaaike. Aansluitend bezoeken we
het Zimmermuseum en de Zimmertoren.
Louis Zimmer (1888-1970) was een autodidact met engelengeduld, die opklom tot de absolute top
in de uurwerkmakerij. Voor de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1935 bouwde hij zijn
meesterwerk, de Wonderklok, die qua precisie zijn tijd ver vooruit was. In de toren vinden we de
Jubelklok die Zimmerman in 1930 aan de stad Lier schonk en de Astronomische Studio die de
werking van het universum met onder andere de aswentelingen van de planeten illustreert.
Vervolgens maken we een stadswandeling waarbij we het
Begijnhof en de Gevangenpoort bezoeken. We zien veel
van het prachtige middeleeuwse centrum van de stad. Na
de lunch varen we in een omgebouwde palingschuit mee
met de Koninklijke Moedige Bootvissers en luisteren naar
hun anekdotische verhalen over de stad. Vervolgens
bezoeken we de Sint-Gummaruskerk van Lier. Deskundige
gidsen laten ons hier het imposante zilveren reliekschrijn
van Sint Gummarus en de Lierse kopie van de lijkwade
van Turijn zien. Ook bezichtigen we de unieke
Koninklijke glasramen (1516-1519) geschonken door
Maximiliaan van Oostenrijk ter gelegenheid van de
aanstelling van Karel V als hertog van Brabant. Ze
werden vervaardigd door hofglazenier Nicolaas
Rombouts. ‘De kroning van Onze-Lieve-Vrouw’ behoort
tot de absolute top van laatgotische glasraamkunst in het
hertogdom Brabant. Na een afsluitend drankje reizen we
terug naar Gouda waar we rond 18:30 uur verwachten
aan te komen.
De kosten voor deze dag zijn € 69,- per persoon. De reis
gaat door als er minimaal dertig deelnemers zijn. De
prijs is inclusief vervoer, gidsen, koffie/ thee, lunch,
entreegelden, administratiekosten en fooi. U kunt zich
aanmelden door onderstaande gegevens door te geven aan Historizon. Als de reis doorgaat ontvangt
u de definitieve bevestiging en de factuur. (Wilma Dubbink en Jan Verkerk, Excursiecommissie)
Aanmelding bij Historizon:
Per e-mail:
info@historizon.nl; per telefoon: 088-6360200.
Per post:
Historizon, Postbus 3, 3900 AA Veenendaal.
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Afsluiting studieproject de Wiericke
Op 23 januari jl. is studieproject ‘de Wiericke’
afgerond dat het Gouds Watergilde heeft opgezet
voor studenten Landscape & Environment van
Hogeschool Inholland. In de raadzaal van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk werden vier
presentaties gegeven met scenario’s voor het
gebied . Eind augustus was de startbijeenkomst in
een boerderij in Driebruggen (zie Nieuwsbrief 91).
Doel van het project was het ontwikkelen van een
herinrichtingsplan voor een gebied dat ligt tussen
de Eerste en de Tweede Wiericke. De bodem zakt
daar met één tot anderhalve centimeter per jaar.
Dat vraagt om maatregelen om de daling te
Docent Ted van der Klauw bekijkt de ontwerpen
remmen en - bij de steeds hogere waterstand - ook
om andere manieren van gebruik van het land. Klimaatverandering waarbij het ‘natte jaargetijde’
natter is en het ‘droge jaargetijde’ droger, is door de studenten verwerkt in hun plannen. Deze
plannen maakten ze in kleine groepjes. Tevens moesten ze zorgen voor enige financiële
onderbouwing van hun voorstellen. Op 10 november 2017 hebben ze op de hogeschool in Delft een
tussenpresentatie verzorgd.
Het blijkt weer een leerzaam proces voor alle partijen. De studenten putten naar hartenlust uit
kennis en gegevens van betrokken organisaties zoals de Omgevingsdienst Midden-Holland, het
Hoogheemraadschap, Watersnip, Staatsbosbeheer en betrokken agrariërs. Wat de studenten opvalt
is de nadruk die toehoorders leggen op de cultuurhistorische kant van het gebied. Het voelt aan als
een opdracht tot verdere studie. De toehoorders
worden op hun beurt telkens verrast doordat de
studenten niet de gebruikelijke paden
bewandelen, maar hun creativiteit de vrije loop
laten. Ze komen bijna los van de grond. De
nuchtere kijk van een agrariër die een lijstje van
praktijkadviezen meegeeft en een opsomming
geeft van ‘valkuilen’ brengt de studenten weer op
de begane poldergrond terug.
Voor het Watergilde was dit de zevende keer dat
het als begeleider optrad van een dergelijk
studieproject. Vijf keer kwamen gebieden in of
'Toehoorders' Sjouk Engels en Sjaak de Keijzer
rond Gouda aan de beurt. Twee keer werd gekozen
voor een gebied in de regio, net buiten Gouda.
Voor de volgende groep studenten zoekt het Watergilde weer een interessant Gouds gebied,
waarvoor het project in september 2018 kan beginnen.

Afstudeerproject Waterberging binnenstad Gouda
Anne van Loenen, student aan de TU Delft, hoopt medio 2018
af te studeren op het onderwerp ‘Binnenstad van Gouda’. In
het najaar van 2017 werd het Gouds Watergilde gevraagd om
dit universitaire studieproject te begeleiden. Op dinsdagavond
16 januari 2018 gaf Anne in de raadszaal van het ‘Huis van de
Stad’ een korte presentatie. Zij gaf aan hoe zij een groen
(meer groenvoorzieningen) of blauw (meer waterberging)
herinrichtingsplan voor de binnenstad vorm denkt te geven.
Anne van Loenen had de sessie goed voorbereid. De
toehoorders werd gevraagd om in kleine groepjes keuzes te
maken uit voorgelegde mogelijkheden tot veranderingen aan
huizen en straten en de relatie daartussen. In vier groepjes
konden prioriteiten worden gesteld. Met die keuzes en
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suggesties gaat Anne verder aan
het werk. Daarbij geeft zij
speciale aandacht aan de
wateroverlast bij het
Nonnenwater. Ze had ook
bewoners van het Nonnenwater
uitgenodigd, waaronder Jeroen
van Leuken, spreker op
Waterconferentie van 23
november jl. Ook Hans Dupré
(van o.a. de klankbordgroep
dijkversterking) en Arianne
Fijan (gemeente Gouda) deden
mee. Vanuit het Watergilde
waren Tom Schilperoort, Henk
Vereijken, Hans Verwey en Hans
Suijs aanwezig. Het Watergilde
kijkt uit naar Annes
eindpresentatie later dit jaar.

Hans Verwey en Arianne Fijan

‘Het leven in Gouda’ is voltooid
Op 19 december jl.
werd de uitgave
van de serie
tijdschriften over
‘Het leven in Gouda
vanaf het midden
van de negentiende
eeuw’ afgesloten.
De reeks was een
initiatief van
Uitgeverij OptIma,
de Historische
Vereniging Die
Goude en het
Historisch Platform
Gouda. In de
trouwzaal van het
vroegere Stadhuis
overhandigde
eindredacteur Ineke
Verkaaik het eerste
exemplaar van het
laatste nummer aan
(bijna
afscheidnemend)
wethouder Daphne
Bergman. Helaas
moest Optimauitgever Hans
Uijtdewilligen door familieomstandigheden verstek laten gaan. Wel aanwezig waren enkele auteurs
en ‘slachtoffers’ van het laatste nummer (‘Bekende Gouwenaren’). Zo had Henny van Dolder-de Wit
onder valse voorwendselen de klimpartij over de tijdelijke ijsbaan gemaakt. Zonder haar
medeweten was er een paragraaf gewijd aan dit erelid van Die Goude.
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De uitgave van de serie
heeft drie jaar in beslag
genomen. Nummer 1 kwam
in februari 2015 uit,
nummer 25 in december
2017. Er werden 24
afleveringen aangekondigd;
het zijn er 25 geworden. In
het eerste jaar werden 9
nummers uitgebracht; in de
latere jaren telkens 8. Niet
doorgegaan zijn de beoogde
nummers over Geld en
notariaat, Dialect en
Pijpennijverheid.
Daartegenover staan vier
nummers die vooraf niet
voorzien waren: Onderwijs,
Archeologie, Voetbal en
Bekende Gouwenaars. De
meeste nummers omvatten
(inclusief cover en
achterblad) 28 pagina’s.
Vier nummers waren vier bladzijden dikker: nr. 11 over politiek en bestuur; nr. 19 over Beeldende
Kunst, nr. 20 ‘Feest in Gouda’ en het slotnummer, 25, over Bekende Gouwenaars. Dat laatste had
ook te maken met het goedmaken van een foutje in het onderwijsnummer, waarin geen aandacht
was besteed aan het protestants-christelijke onderwijs in Gouda. De serie bevatte een aanmerkelijk
aantal foto’s: tussen de 48 stuks (in nr. 24 over archeologie) en de 83 stuks (nr. 20 over Feest in
Gouda). In totaal gaat het om meer dan 1600 foto’s/illustraties.
Negen keer was sprake van een feestelijke presentatie. Daarbij werd het eerste exemplaar
uitgereikt aan een Gouwenaar die zijn of haar sporen verdiend had op het terrein dat behandeld
werd, zoals voetballer Wim de Gruijl of café-eigenaar Loet de Groot. Ineke Verkaaik wist daarvoor
passende locaties te vinden: de Chocoladefabriek, het Stadhuis (2x), het Huis van de Stad, het
Groene Hart ziekenhuis, Museum Gouda, café Central, de kantine van Olympia en het kantoor van
Mick Bunnik.
Afgezien van artikelen waarbij niet expliciet een auteur werd vermeld, komen in de bundel 67
verschillende schrijvers aan bod. In het begin van de reeks telde een nummer meestal maar één of
enkele auteurs. Zo namen Jan Wubbe Hiskes (industrialisatie) en Selina Jagroep (middenstand)
praktisch de hele tekst van een nummer voor hun rekening. De grootste productie kwam van het
duo Rinie Stolwijk-van den Akker/Ton Sevenhoven, die ruim 25 interviews deden. Daarna volgden de
verschillende redacteuren van Het leven in Gouda, zoals Ronald van der Wal (10), Coretta Bakker
(8), Bianca van de Berg en Marianne van der Veer (allebei 6). Van buiten de kring van de redactie is
ook Henny van Dolder-de Wit verantwoordelijk voor zes bijdragen, net als Dick Markvoort die zes
(kleine) artikelen schreef voor het nummer over Podiumkunsten. Binnen de redactie deed zich één
majeure en een aantal kleinere verschuivingen voor. De uitgave werd gestart met Ewoud Mijnlieff,
oud-conservator van Museum Gouda, als eindredacteur. Vanaf nummer 10 komt zijn naam niet meer
voor in het colofon. De eindredactie wordt overgenomen door Ineke Verkaaik. Dan beginnen ook de
interviews. Vanaf nummer 12 doet Rinie Stolwijk-van den Akker daarnaast als coördinator haar
intrede.
Wie de serie ‘Het leven in Gouda’ in de kast heeft staan, heeft daar een flink bedrag voor over
gehad: 8 x € 4,95 + 17 x € 5,95 + 1 x € 12,95 = € 153,25. Kopers, auteurs en redactie hebben er
ervoor gezorgd dat Gouda beschikt over een naslagwerk voor de recente historie: caleidoscopisch en
niet allesomvattend wellicht, maar zeker interessant en nuttig. Zonder iemand tekort te doen: de
inzet van Ineke Verkaaik was hierbij onontbeerlijk. (GJJ)
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Geschiedenisprijs en dia’s Lattenkoning vòòr ALV 11 april

Op woensdagavond 11 april a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van Die Goude plaats. Het
bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid en over de financiën. Ook staat de
begroting 2018 op de agenda en zijn er bestuursleden aan het eind van hun bestuurstermijn. De
agenda en de bestuursvoorstellen worden opgenomen in Nieuwsbrief 95, die rond 17 maart
verschijnt. Naar verwachting zal de ALV om ongeveer 21:30 uur beginnen.
Voorafgaand aan de jaarvergadering zijn er twee bijzondere evenementen. De avond begint om
20:00 uur met de Geschiedenisprijs 2018 voor middelbare scholieren. De inzenders zijn uitgenodigd
om hun werkstuk met een kort videofilmpje toe te lichten. Daarna volgt de uitspraak van de jury en
de prijsuitreiking.
Vanaf 20:30 uur komt Nico Boerboom met een eerste interactieve presentatie van de dia’s van de
Lattenkoning, die hij momenteel digitaliseert. Achter de naam Lattenkoning gaan vader Henk en
zoon Kees Metaal schuil, die aan de ‘Zeugestraat’ een doe-het-zelf- annex speelgoedzaak hadden.
Henk Metaal ging rond de jaren ’70 van de vorige eeuw de straat op in Gouda om dia’s te maken.
Nico vraagt bij een aantal opnamen om mee te denken over de locatie of de opnamedatum.
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Het Open Gouds Filmfestival: maak een film en doe mee!
De Goudse filmclub Toverlint
bestaat zestig jaar! Hoogtepunt van
de jubileumviering wordt het Open
Gouds Filmfestival, waar – op groot
scherm - ook uw film vertoond kan
gaan worden. Het Toverlint nodigt
alle inwoners die wel eens filmen,
uit om hun bijdrage in te sturen.
Het maakt niet uit of ze met een
smartphone of met een filmcamera
zijn gemaakt, als de beelden maar
iets ‘vertellen’. Het kan gaan over
een uitvoering op school, over de
redding van een dier, over een
sportwedstijd, maar het kan ook
een boodschap zijn over iets dat
‘niet deugt’ of juist wel. Waar de
film over gaat, bepaalt u dus zelf. Eén ding: hij mag niet langer zijn dan tien minuten!
Er is een jury die de inzendingen beoordeelt. Dat gebeurt in drie leeftijdscategorieën:
1. Jongeren tot 12 jaar (basisschool)
2. Jongeren van 12 tot 18 jaar (middelbare school)
3. Deelnemers van 18 jaar en ouder.
Menno Meyer stelt twee prijzen ter beschikking. Er zijn cadeaubonnen van Camera.Nu, maar er zijn
bijv. ook vrijkaartjes voor Jumpsquare te winnen. Kijk verder op www.goudsfilmfestival.nl. Het
Gouds Filmfestival wordt gehouden op woensdag 17 oktober 2018. Inzendingen graag uiterlijk 5
september naar GoudsFilmFestival@gmail.com.
Andere jubileumactiviteiten
Toverlint heeft nog meer jubileumactiviteiten. Zie www.toverlint.nl. De Jubileumcommissie
attendeert graag op het zogenaamde 1 minuut Festival dat op zaterdag 21 april a.s. wordt gehouden
in de Garenspinnerij. Op dit jaarlijkse gebeuren van de NOVA, de nationale koepel van filmclubs,
worden 60 tot 80 films getoond van maximaal één minuut. Toverlint zal daar het Goudse verhaal zo
goed mogelijk naar voren laten komen.

Geschiedenis van filmclub Toverlint
Kent u de fietsenzaak aan de Spoorstraat nog? Eigenaar Jo Hooijmeijer
was in de vijftiger jaren een enthousiast amateurfilmer, die aan de praat
kwam met andere Gouwenaars met een filmcamera. Denk aan
schoolhoofd Klaas Dijkstra, aan banketbakker Kamphuis of Wim Fuest van
Fugo. Jo Hooijmeijer zorgde ervoor dat ze bij elkaar kwamen en over hun
hobby van gedachten gingen wisselen. Was het Bert Haanstra die de
inspiratie gaf? In Café Central werd de vereniging Toverlint opgericht.
Het allereerste kasboek is bewaard. Daaruit blijkt dat er op 1 januari
1959 tien leden waren die vijf gulden contributie per kwartaal betaalden.
Jan Aartman
kwam erbij als
een van de eerste
leden uit
arbeiderskring. Toen op voorstel van Bram
de Korte van Adeko-wafels werd afgesproken
om elkaar bij de voornaam te noemen,
moest hij even wennen.
De clubavonden werden later gehouden in
een woonhuisje aan de Raam 125, waarvoor
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Jan Oosterwijk een projectietafel maakte. De kolenkachel verduisterde wel eens het zicht op het
doek. Toverlint sloot zich aan bij de NOVA, de landelijke organisatie van amateurfilmers, en moest
gelijk iets organiseren dat gefilmd kon worden. Dat werden drie buikdanseressen.
In 1974 volgde de verhuizing naar de Hendrikshoeve op de Ridder van Catsweg. Er moest heel wat
werk verzet worden om die geschikt te maken. De koeienstront zat nog in de grup. Samen met
Fotoclub Gouda lukte het (Zie ook het ‘Gouwe Verhaal’ van Wim Scholten in Tidinge 2017 nr. 3). In
de tot studio omgebouwde stal kon een decor weken blijven staan. Op een bepaald moment werd
de huur echter zo opgeschroefd dat Toverlint dat niet meer op kon brengen. De vereniging kwam
uiteindelijk terecht in Huize Juliana. Dat had één nadeel: om te kunnen projecteren moesten de
lichtkoepel en heel wat ramen worden verduisterd. In die tijd kwam ook een van de mooiste
producties tot stand over ‘Gouda toen en nu’. Enkele oude bewoners speelden daarin de hoofdrol.
De laatste verhuizing was die naar de Lange Groenendaal, waar Toverlint inwoont bij RTV
Gouwestad. Daar is elke dinsdag de clubavond.
In die zestig jaar is één keer sprake geweest van een crisis. Die hield verband met de overgang van
VHS-video naar digitaal filmen. De vereniging wist daar even niet goed raad mee en het ledental
daalde tot dertien. Een hoogtepunt was het 25-jarig jubileum, toen de gemeente Concordia
afhuurde voor Toverlint. Ook de filmclubs van de zustersteden waren uitgenodigd en de collega’s uit
Brugge, waarmee een speciale band was opgebouwd.
Toverlint heeft in de
beginperiode regelmatig films
gedraaid in de
bejaardenhuizen. Ook het
Toverlinttheater in de
Burgerhal was een begrip. Er
zijn door de leden vele films
gemaakt die met de dag
interessanter worden, zeker
voor leden van Die Goude, die
belangstelling hebben voor
recente geschiedenis. Jan
Aartman heeft een aantal
namen paraat: Verleden
herleeft, Waterbeheer Gouda,
het Hofje van Cinq, het
Pijnacker Hordijk-gemaal, de
geschiedenis en de historie
van Stolwijkersluis, de kleine
Sint-Jan. Recent kwam de film
boven water die is gemaakt
van de verhuizing van patiënten van het Van Iterson- naar het Bleulandziekenhuis: prachtige
historische beelden. Als Die Goude wil kan er zo weer een filmavond worden georganiseerd. (Met
dank aan Jan Aartman en Bernard Vink, GJJ)

Barry Wittich even terug in Gouda
In de vorige Nieuwsbrief heeft u gelezen van de speurtocht die de redactie ondernam naar
aanleiding van vragen van dr. Barry Wittich over de periode dat hij – als pleegkind van mevr. KrulsJansen – van 1943 tot 1945 in Gouda aan de Burgemeester Martensstraat 15 woonde. Op 17 januari
jl. is de nu 83-jarige heer Wittich – op uitnodiging van de huidige bewoners – terug geweest op zijn
Goudse adres van toen. Ook zijn vrouw, Hillegien Wittich-Maris en Pleun Bouricius, kleindochter van
generaal en mevrouw Kruls, waren daarbij aanwezig. Hillegien vertelt dat de rondleiding veel o’s en
a’s van herkenning bij Barry opriep. (“Ja, hier sliep ik vaak, hier keek ik mijmerend naar buiten
over de velden richting dijk; dat is de schutting waar ik overheen klom om brood te halen bij de
Ortskommandant; hier onder het laminaat zit het luik naar de schuilplaats van de Joodse jongens.”)
Hij herinnerde zich opeens dat Jules, een van de joodse jongens, viool speelde op zolder: “Dat
moeten de Duitse buren toch gehoord hebben?” Ook namen van Goudse meisjes in zijn klas kwamen
boven, zoals Tilly de Pril, dochter van een drogist op de Markt, en Cocky de Jong, dochter van een
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directeur van de Goudsche
Verzekeringen. Zij woonde volgens
Barry in een later gebombardeerde
villa met de naam MiJoCo, naar de
drie dochters des huizes.
Telefonisch heeft Barry Wittich de
redactie dankgezegd voor het
mooie artikel. Wat er met
mevrouw Kruls na de bevrijding
gebeurd, is wel duidelijk. Spijtig
vindt hij het dat er geen nieuwe
informatie is over de naam van de
Ortskommandant. Dat is voor Barry
een open einde. Hij zou oprecht
de familie/nazaten van de
Ortskommandant willen danken
voor de rol die hij en zijn vrouw in
de oorlog voor de huishouding van
mw. Kruls hebben gespeeld. Er kan
een vervolg komen, want Erik Kooistra en Kenny Louwen hebben een bezoek aan het NIOD en het
Nationaal Archief op het programma staan. (GJJ)

Pieter Pourbus: Meester-schilder uit Gouda
Een tentoonstelling in Museum Gouda
Pieter Pourbus wordt gezien als
een van de beste 16e-eeuwse
schilders uit de Nederlanden. Hij
werd beroemd in Brugge, maar
was een geboren Gouwenaar.
Museum Gouda zet de schilder op
de kaart met een tentoonstelling
die op 16 februari is geopend en
die duurt tot 17 juni 2018.
Josephina de Fouw is als
conservator bij de tentoonstelling
betrokken. Voor de
kunsthistorische achtergronden
van de tentoonstelling kunt u
terecht in de museumbrief die
samen met de Vereniging van
Goudse Museumvrienden is
Julia Zwijnenburg (collectiebeheerder) en Hans Grootendorst (technisch
uitgebracht. Er komt ook een
beheerder) hangen het eerste schilderij op: Pourbus' grisailletriptiek met
fraaie catalogus. Voorts
Taferelen uit het leven van Christus, bruikleen Groeningemuseum Brugge
organiseert Museum Gouda dit
voorjaar zeven lezingen rond het werk en de betekenis van Pieter Pourbus, steeds op een
donderdagavond om 20.00 uur (zie onder). Voor verdere info zie www.museumgouda.nl.

datum
08-03-2018
22-03-2018
05-04-2018
19-04-2018
17-05-2018
31-05-2018
07-06-2018

spreker
Paul Abels
Josephina de Fouw
Paul Huvenne
Anne van Oosterwijk
Wieteke van Zeil
Micha Leeflang
Marc de Beyer

titel
Pourbus in zijn Goudse omgeving
Hubertus of Eustachius?
Echt of navolging?
Meekijken met Pourbus
Nader bestudeerd
Pourbus en de kunstwereld
The making of
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Het Goudse Gidsen Gilde verzorgt speciale Pourbusstadswandelingen op de zondagmorgens 2 april, 6 mei en 3
juni 2018.
De redactie heeft zich twee vragen gesteld bij de
tentoonstelling van Pourbus:
a) wat is er bekend van het leven van Pieter Pourbus in
Gouda?
b) hoe komen we in Gouda aan schilderijen van Pourbus die
toch naam heeft gemaakt in Brugge?
Over de geboorte en de jeugd van Pourbus in Gouda is nog
steeds weinig bekend. Hij is er geboren, zo staat in alle
artikelen die over hem zijn geschreven. Doorgaans wordt ook
de naam van Jan Pieterszoon Pourbus genoemd als zijn
vader. Sander Enderink heeft vorig jaar verkennend
onderzoek gedaan naar vader Pourbos, of Puerbos.
Voorzover bekend heeft dat weinig harde gegevens
opgeleverd.
Dat wij in Museum Gouda enkele fraaie werken van Pourbus
hebben, danken wij aan een andere geboren Gouwenaar, David Michel van Buuren. Over zijn
geboorte en zijn ouders kunt u lezen in Joods Gouda II van Tom Verwaijen (blz. 103-104). Hij en zijn
vrouw zijn een apart artikel waard, waarin ook hun art-decovilla in Ukkel wordt besproken,
tegenwoordig Museum van Buuren. De redactie stuitte vorig jaar op zijn naam, toen bleek dat hij –
al tientallen jaren weg uit Gouda - altijd lid van onze historische vereniging is gebleven (zie
Nieuwsbrief 89, mei 2017). Vervolgens is de redactie bij het streekarchief in de gedigitaliseerde
Goudsche Couranten gaan kijken. (GJJ)

Hoe komt Gouda aan panelen van Pieter Pourbus?
De relatie Van Buuren-Pourbus-Gouda
komt in het begin van de jaren vijftig
tot stand. Oud-burgemeester K.F.O.
James herinnert zich (in een interview
met de Goudsche Courant in 1974) dat
de hoofdbode van het stadhuis zijn
kamer binnenkwam met de
mededeling dat “een buitenlands, net
en oud heer” hem te spreken vroeg.
James voert vervolgens “een van de
prettigste gesprekken” van zijn leven.
Het is de in Gouda geboren David van
Buuren die zijn geboortestad nog eens
wil zien. Ook wil hij - inmiddels niet
onbemiddeld - graag iets voor de stad
Gouda doen, bij voorkeur door een
schilderij te schenken aan het
Catharina Gasthuis. Het wordt een
altaarstuk van een andere Gouwenaar
die naar België is getrokken: Pieter
Pourbus. Het is de Verkondiging aan
Maria, of de Annunciatie, geschilderd
in het jaar 1552. (foto rechts). David
van Buuren heeft het eind 1951
gekocht op een veiling in Parijs.
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In de Goudsche
Courant van 22
september 1953
wordt de schenking
publiek gemaakt. De
kop: “Geschenk van
prof. Van Buuren voor
zijn geboortestad
Gouda. Schilderij van
Goudse schilder
Pourbus”. Benadrukt
wordt dat het
museum geen enkel
werk heeft van deze schilder. De auteur (dr. Jan Schouten?) oppert de mogelijkheid dat Pourbus,
die in 1510 zou zijn geboren, in Gouda eerst als glazenier werkzaam is geweest.
Op 1 februari 1954 maakt de Goudse Courant melding van de heropening van museum Het Catharina
Gasthuis. Er is nieuwe expositiegelegenheid in gebruik genomen, die de Prof. Van Buuren-zaal wordt
genoemd, uit dankbaarheid voor de schenking van de ‘Annunciatie’ van Pieter Pourbus.
De Goudsche Courant van maandag 5 september 1955 meldt dat “Professor Van Buuren” op 68jarige leeftijd in Brussel is overleden: een groot en bekend financier met belangen in vele landen,
ook iemand met een grote culturele belangstelling. Blijkens de Goudsche Courant van 19 november
1956 is in museum ‘Het Catharina Gasthuis’ een portret in brons geplaatst van wijlen prof. D.M. van
Buuren, gemaakt door de Parijse kunstenaar Joël Martel. Het is aangeboden door de weduwe Alice
van Buuren-Piëtte. Twee jaar later schenkt mevrouw Van Buuren opnieuw een werk van Pourbus aan
Gouda. “Aanwinst voor Gouda ’s museum. Schilderij van Pourbus uit Sint Janskerk” kopt de
Goudsche Courant van 20 december 1958. Het is het middenluik van een altaarstuk dat net was
gerestaureerd. Het wordt opgesteld in de Van Buurenzaal. Het zou tot 1572 in de Sint-Jan hebben
gestaan. De voorzijde van het paneel stelt de doop voor van enige personen door een bisschop. De
achterzijde geeft “twee zeemwerkers” weer. Tegenwoordig spreekt het museum van het Hubertusaltaarstuk. De zeemwerkers aan de achterkant worden later ‘opgewaardeerd’ tot de
patroonheiligen Crispinus en Chrispinianus, maar niet langer toegeschreven aan Pieter Pourbus.
Van 1958 tot circa 2010 is de
aanduiding ‘Van Buurenzaal’ nog
regelmatig te lezen in de Goudsche
Courant, meestal om aan te geven
dat er een tentoonstelling of
evenement is. Uit het feit dat ook wel
eens gesproken wordt van ‘Anna van
Buurenzaal’ kan worden afgeleid dat
het geheugen ons soms in de steek
laat. Dat is er niet de oorzaak van dat
de naam onder ‘het bewind’ van
(oud-) directeur Gerard de Kleijn
helemaal verdween en de buste een
plaats kreeg in het depot. Tijdens de
laatste verbouwing hebben
verschillende zalen een voor de
bezoekers duidelijker of
toepasselijker naam gekregen, zonder
iets af te willen doen aan de
betekenis van Van Buuren of van
Arntzenius. Komt de buste van Van
Buuren tijdelijk terug? Helaas past die
niet in het tentoonstellingsconcept,
zo laat huidig museumdirecteur Marc
de Beyer weten. (GJJ)

Borstbeeld David van Buuren door Joël Martel
in Museum van Buuren te Ukkel/Brussel
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De suikerballenfabriek aan de Turfmarkt
Eind december krijgt Die Goude een e-mail van Henk
van der Stege: hij heeft thuis een voorraadblik staan
van Suikerballenfabriek M. van Velzen uit Gouda. Hij
komt uit de kruidenierswinkel van zijn grootvader in
Wapenveld. Henk vraagt zich af of er nazaten zijn
van de familie Van Velzen of van de laatste eigenaar,
de heer Thorborg, die de doos willen hebben. Uit
reacties op Facebook blijkt dat meerdere nazaten
belangstelling hebben voor het blik, ondanks het feit
dat het wikkel met de firmanaam niet meer
brandschoon is. De geraadpleegde heer H.J.A.
Thorborg (*1923) geeft vervolgens aan dat de
trommel bij voorkeur naar Leon van Catz moet, een
kleinzoon van de vroegere medefirmant en iemand
die geïnteresseerd is in lokale geschiedenis en
genealogie.
De heer Thorborg wil de redactie ook wel iets
vertellen over de fabriek. Allereerst maakt hij
duidelijk dat het ging om een suikerwerkfabriek,
waar de zgn. zwarte ballen een kenmerkend product
waren, maar zeker qua omzet niet het belangrijkste.
In het assortiment zaten diverse soorten ‘hard suikerwerk’, zoals babbelaars, zuurtjes en hopjes die
‘gestanst’ werden en zogeheten trekwerk.
Henk Thorborg: “Het was helemaal niet logisch dat ik in die fabriek ging werken, want ik was
elektrotechnisch instrumentmaker bij de PTT. Mijn vrouw was een Van Velzen en mijn schoonvader
zat verlegen om een opvolger. Haar tante Dina is nog een hele tijd stille medefirmant geweest. Ik
ben – in 1955 – eerst een opleiding gaan volgen in Solingen.”
Het was Martinus van Velzen die de firma in 1889 begon, eerst nog aan de Naaierstraat. Er waren
meer suikerbakkers in de stad, maar niet zo veel als siroopwafelbakkers. Ballenkoker was toen een
beroep. De langste tijd, tot de opheffing per 1 januari 1985, heeft de fabriek aan de Turfmarkt
gestaan. Turfmarkt 43 tot en met 51 hoorde erbij, dus naast de Geertje den Bultsteeg, tegenover de
Trappenbrug. Achter de eerste drie panden stond de eigenlijke fabriek. Daar is niets meer van te
zien behalve het
Suikerhuisje. De
garage op nummer
51 is op een
gegeven moment
verkocht aan de
firma Krom.
Gouwenaars
hebben misschien
weinig beeld bij
de
suikerwerkfabriek.
Er zijn geen foto’s
van. Maar de
weeïg zoete geur
zullen sommigen
zich wel
herinneren. Aan
marketing werd
niet veel aandacht
besteed. De
kwaliteit was goed
en de Goudse
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fabriek leverde door heel Nederland. Het was ambachtelijk en zwaar werk. In grote koperen ketels
werd op een open vuur zo’n 15 kilo suiker met stroop en water gekookt. Die massa werd dan op
grote ijzeren tafels gegoten om te koelen en er lucht in te brengen. Dat gebeurde door die hete
‘deken’ met de hand ettelijke keren terug te klappen. De suikerballen werden verpakt in blikken
van vijftig kilo. Pas later kwam er ook een machine die zakjes van twee ons maakte. Alleen de
Goudse Hopjes werden door thuiswerkers individueel verpakt. De blikken werden via het bodehuis
op de Nieuwe Markt geleverd aan kruideniers door heel Nederland. Ooit waren er vijftien
personeelsleden, maar toen sluiting zich aankondigde was dat aantal al gedaald tot drie.
Het bedrijf liep in de jaren tachtig nog goed. Het predicaat ‘ambachtelijk’ zorgde zelfs voor groei.
De locatie van de fabriek werd echter onhoudbaar. Als de hoofdgrondstof, suiker, aangevoerd werd,
moest de vrachtwagen vanaf de Naaierstraat achteruit de Turfmarkt op. De bocht op de hoek van de
Gouwe was te krap. Omdat de dochters van de heer Thorborg geen van beiden animo hadden om in
het suikerwerk door te gaan, was ook nieuwbouw buiten het centrum geen optie. Bovendien had de
Suikerunie aangekondigd dat ze niet langer de ruwe suiker kon leveren die nodig was voor ‘zwarte
ballen’. In de Goudsche Courant van 10 november 1984 heeft Lucy Beker het verhaal opgeschreven.
(GJJ)

Nog eens het begrip stijfselen
Er zijn van die lokale begrippen waarvan niemand (meer) lijkt te weten waar ze vandaan komen.
Zo’n begrip kwam recent in de Nieuwsbrief (nr. 91, blz. 16) ter sprake in het artikel ‘Stijfselen op
de stijfselbaan’. We moeten diep graven in de archieven van Die Goude om meer informatie te
vinden over dit fenomeen. In Tidinge 1 van 1988 schreef L.B. Korstanje het artikel ‘vanwaar komt
de naam stijfselbaan?’ waarin hij een verklaring van het begrip stijfselen geeft, het drentelen,
paraderen of flaneren
door jongeren om de
aandacht van het
andere geslacht te
trekken. Zijn uitleg
komt op het volgende
neer. Het drentelen van
de jongelui heette
stiefelen. Dit
werkwoord is afgeleid
van de stiefel, een
halfhoge laars, zoals die
o.a. in het begin van de
20e eeuw nog werd
gedragen. Het woord
stiefel of stevel is al
bekend in het
Middelnederlands. Het
Duits kent Stiefel nog,
waar het een laars
betekent, en het werkwoord stiefeln betekent er stappen en tippelen. Stiefelen deed men op de
stiefelbaan. Stiefel en stiefelen werden vooral gebezigd in het Zuid-Nederlandse taalgebied, dus
beneden de grote rivieren en in Vlaanderen. Daarvandaan kwamen de begrippen naar het noorden,
waar de klankverandering van ie naar ij plaatsvond (diftongering). Derhalve ontwikkelde stiefel zich
tot stijfel. Vervolgens verdween het schoeisel stijfel uit het modebeeld en dus ook de herinnering
aan het woord stiefel, stijfel, maar het begrip stijfselbaan bleef bestaan. Het begrip werd later
onbewust geassocieerd met het welbekende stijfsel. “Er is wel geopperd, dat de Kleiweg vooral een
ontmoetingspunt was voor meisjes die in de blekerijen en strijkerijen werkten en met het stijven,
stijfselen van linnen te maken hadden. Maar de stijfselbaan was toch niet alleen voor die meisjes?
Aan enig verband met stijfsel behoeven we niet te denken.” Zo werd het Gouds “een mooi
voorbeeld van volksetymologie rijk.”
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Om de herkomst van een woord te achterhalen, maakt de
etymoloog gebruik van drie bronnen: historische
woordenboeken en lexica, de historische taalkunde en
geschreven of gedrukte primaire bronnen. Laten we
stijfselen eens toetsen aan die bronnen, waarbij we
beginnen bij de woordenboeken. Het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT), het grootste woordenboek ter
wereld, kent het woord geen eigen lemma toe; stijfselen
‘stijven, door de stijfsel halen’ verschijnt er slechts als
afleiding bij stijfsel. Dat is veelzeggend, de geschreven
bronnen geven blijkbaar geen aanleiding om dit woord
stijfselen een eigen woordenboeklemma te gunnen. Dat
het woord vooral in het Zuid-Nederlandse taalgebied
gebezigd werd, waarmee gesuggereerd wordt dat het
daar dus een wijdverbreid begrip was, lijkt dus mee te
vallen.
In de Middelnederlandse woordenboeken is van stijfselen
evenmin een spoor te bekennen. Ook stiefel, stiefelen,
stîvel en stîvelen zoeken we vergeefs. We stuiten wel op
stivelen, maar dat betekent ‘doorsteken’ en kunnen we
dus terzijde schuiven. Inderdaad vinden we stevel,
Korstanje wijst er al op, ‘hoge laars, rijlaars’, met
daarbij het werkwoord stevelen ‘goed doorstappen’,
maar wel met de kanttekening dat het slechts in OostNederlandse bronnen is aangetroffen. Daar is geen woord

Zuid-Nederlands bij.
Korstanje heeft het juist dat de ie-klank zich ontwikkelde tot de ij-klank. En inderdaad, als er een
Middelnederlands stîvel bestaan zou hebben, zou dat klankwettig tot stijvel geworden zijn. Maar we
hebben al gezien dat er geen stîvel overgeleverd is. We moeten het doen met stevel, en dat kan
zich niet tot stijvel ontwikkeld hebben. De ie/ij-vlieger gaat dus in dit geval niet op.
Wie het woord stijfselbaan op internet zoekt, stelt vast dat dit vooral een Goudse en Leidse
aangelegenheid geweest schijnt te zijn. Of dat alleen geldt voor de term of ook voor het fenomeen,
moet in deze bijdrage buiten beschouwing blijven. Zowel de Leidse als de Goudse dagbladen
leveren interessante informatie op. In het Leidsch Dagblad (hierna LD) van 7 februari 2003 lezen we
in een artikel over het Leidse dialect een aantal verklaringen voor stijfselen. Sommigen brengen het
woord in verband met de gesteven bloesjes van de meisjes, anderen dachten aan stijfsel als woord
voor sperma, en weer anderen zien er ‘(ergens blijven) plakken’ in. Volgens een columnist in het LD
van 12 mei 1979 ligt de oorsprong van stijfselen “in het feit dat meisjes flink gestijfselde petticoats
droegen en de jongens gekleed gingen in overhemden waaraan het gebruik van een verstevigend
middel ook meestal niet vreemd was.” In de Goudsche Courant (GC) vinden we verklaringen van
gelijke strekking. In ‘Goudse Gezegden’ in de GC van 6 juli 1982 wordt stijfselen verklaard als “het
aan elkaar plakken van aspirant-echtparen” of als ontleend aan meisjes die “gesteven jakken en
rokken” droegen. In de GC van 23 januari 1982 verbindt een anonymus (“deze Gouda-kenner”) het
begrip aan de vele blekerijen en de meisjes die daar werkten, die met gesteven rokken op de
Kleiweg paradeerden. Ook in Gouda ontbreekt de pikante kwinkslag niet. De heer P. Verkaik doet in
de GC van 30 januari 1982 een ondeugend boekje open, wanneer ‘Snipperaar’ hem in de rubriek
‘Goudse Snippers’ naar de herkomst van stijfselen vraagt: “De goede zeden verbieden mij te
vertellen waar de naam stijfselbaan vandaan komt.” En: “In volkskringen had het woord stijfselen
gewoon met seks te maken. Meer hoef ik u niet te vertellen.”
De begrippen stijfselbaan en stijfselen staan ook in A.P.M. Lafebers woordenlijst achter in Het
dialect van Gouda (Gouda 1967), en verschijnen daar als Steiselbaan en steiselen, zonder f. Het
werkwoord heeft er twee betekenissen: 1.) stijfselen, goed door de stijfsel halen, en 2.) op de
Steiselbaan lopen.
Samenvattend: de verklaring voor stijfselen als een voortzetting van stiefelen moet om semantische
en taalhistorische redenen van de hand gewezen worden. Datzelfde geldt voor ‘blijven plakken’, en
verbanden met seks zie ik niet bij stijfselen. Althans, taalkundig gezien niet. De verklaring van
stijfselen als afleiding van stijfsel ‘substantie die dient om te stijven en als plakmiddel’ lijkt mij de
enige juiste. Elke andere verklaring zou ik willen afdoen met, in Korstanjes woorden, mooie
voorbeelden van volksetymologie. (Kenny Louwen)
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Het Gouda van ……….. Menno van Oorschot
Menno, 28 jaar oud, een van onze jongste leden en 28
jaar lang inwoner van Gouda. Zelfs in zijn studententijd,
hij studeerde Aardwetenschappen in Utrecht, verhuisde
Menno niet, zoals veel Goudse jongeren, naar zijn
studentenstad. Menno bleef net als zijn vrienden in
Gouda. Die vormden voor hem, naast het in vergelijking
met de studentenstad goedkopere leven in Gouda, het
belangrijkste argument om te blijven. Menno was altijd al
erg geïnteresseerd in geschiedenis. Toen hij een aantal
jaren geleden een appartement boven De Kandelaear in
het oude stukje Gouda, De Dubbele Buurt, betrok en
dagelijks uitkeek over de Donkere Sluis, werd hij
nieuwsgierig naar de historie van de stad: “Ik wilde weten
hoe de stad is ontstaan.” Menno en zijn vriendin Aniek
schreven zich in voor de cursus Goudologie, die ze als
zeer interessant en inspirerend hebben ervaren.
Anderhalf jaar geleden werd Menno lid van de Historische
Vereniging, niet om actief dingen uit te zoeken, want
daarvoor is hij op dit moment te druk. Hij heeft er zeker
oren naar op een later moment wel actiever te zijn, maar nu gaat het hem erom via Die Goude en
Tidinge bij te houden wat er aan kennis over Gouda verschijnt. “Hoe meer je weet, hoe meer de
stad gaat leven. Je voelt je meer betrokken bij de stad.”
Hoe de stad Gouda kon ontstaan tussen IJssel en Gouwe als handelspunt in de verbinding noord-zuid
en hoe daarvoor het veengebied ontgonnen werd, vindt Menno bijzonder intrigerend. Dat is ook niet
zo raar als je weet dat hij ingenieursgeoloog is bij Boskalis en de hele wereld afreist om
bodemonderzoek te doen. Vrienden en collega’s die bij hem op bezoek komen, neemt hij graag mee
op zijn favoriete rondje Gouda om hun een stukje geschiedenis van de stad te laten zien. Loop maar
mee.
We lopen de Kleiweg af richting ons prachtige stadhuis met zijn Vlaamse kenmerken, bekostigd uit
de opbrengsten van het bier dat naar heinde en ver geëxporteerd werd. Ooit was Gouda namelijk
‘bierstad nummer één’. Als we een rondje om het stadhuis gemaakt hebben, worden we getroffen
door het mooie beeld van de oude gevels op het marktplein en de toren van de Sint-Jan, die zich
daarachter verheft. We lopen verder de Oosthaven af, waar ik mijn bezoek wijs op de fraaie panden
aan de Westhaven en het in het oog springende stadspaleis, in de 18e eeuw de woning van C.J. de
Lange van Wijngaerden, bekend als belangrijk regent, patriot en historicus van Gouda. We steken
over en lopen via de Peperstraat naar de Museumhaven met de mooie oude schepen en strijken
vervolgens neer in het schipperswachtlokaal. “Na zo’n wandeling door de oude stad verdwijnt het
vaak negatieve beeld dat mensen van buiten van Gouda hebben,” aldus Menno.
De vraag wat het nou is, dat Menno en
zijn vrienden bindt aan Gouda, blijkt
nog best moeilijk te beantwoorden. De
centrale ligging, de mooie binnenstad,
vrienden en familie, een interessante
geschiedenis: allemaal factoren die
een rol spelen. Maar is Gouda daarin
dan uniek? Het antwoord op de vraag
vinden we uiteindelijk in het dorpse
karakter van de stad, dat maakt dat je
elkaar altijd tegenkomt, omdat
iedereen naar dat redelijk kleine
centrum komt. In de beslotenheid,
kleinschaligheid, vertrouwdheid, zit dus ook de kracht, ook voor jongeren. (Maria ten Tusscher)
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